
ຢາວກັຊນີໃຊງ້ານໄດດ້ີ
ວກັຊນີປອ້ງກນັພະຍາດ COVID-19 ສາມາດປອ້ງກນັທ່ານໄດ ້ໃນຫຼາຍໆດາ້ນ. ຢາວກັຊນີປອ້ງກນັນັນ້ ແມ່ນມປີະສດິຕຜິນົສູງໃນການປອ້ງກນັພະຍາດ 
COVID-19. ຖາ້ທ່ານຕດິເຊ ອ້ພະຍາດ COVID-19, ວກັຊນີປອ້ງກນັສາມາດຫຼຼຸດຜ່ອນ ໂອກາດຂອງທ່ານທີ່ ຈະເຈບັໜກັໄດຢ່້າງຫຼວງຫຼາຍ; ການປອ້ງກນັ
ຢ່າງເຕມັສ່ວນຊ່ວຍ ຫຼຼຸດໂອກາດໃນການເຂົາ້ໂຮງໝໍ ແລະ ຫຼຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານຈາກການເສຍຊວີດິ ຈາກພະຍາດ COVID-19. ທ່ານອາດຈະ ໄດເ້ຫນັ
ຂໍມູ້ນທີ່ ມນັເບິ່ ງຄ ວ່າຢາວກັຊນີບາງຊະນດິດກ່ີວາຊະນດິອ ່ ນ, ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມການທດົລອງທາງດາ້ນຄລນີກິໄດສ້ະແດງເຫນັວ່າວກັຊນີປອ້ງກນັທີ່ ມຢູ່ີທງັໝດົ
ມປີະສດິທພິາບໃນການປອ້ງກນັພະຍາດ COVID-19 ສູງ. ສໍາລບັຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັການທດົລອງທາງດາ້ນຄລນີກິກ່ຽວກບັວກັຊນີປອ້ງກນັພະຍາດ 
COVID-19 ທີ່ ແຕກຕ່າງກນັ, ເຂົາ້ໄປເບິ່ ງໜາ້ COVID-19 Vaccine Safety and Effectiveness (ຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສດິທຜິນົຂອງວກັ
ຊນີປອ້ງກນັພະຍາດ COVID-19 ຂອງພວກເຮາົ) | Washington State Department of Health (ພະແນກສາທາລະນະສຼຸກຂອງລດັ 
Washington) . 

ການສກຶສາສາສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ວກັຊນີປອ້ງກນັແຕ່ລະຢ່າງມປີະສດິທຜິນົຢ່າງໜອ້ຍ 85 ເປີເຊນັໃນການປອ້ງກນັພະຍາດ COVID-19 ທີ່ ປ່ວຍ ຮຼຸນ
ແຮງ. ຢາວກັຊນີດັ່ ງກ່າວຍງັປອ້ງກນັບ່ໍໃຫຄ້ນົຈາໍນວນຫຼາຍຕດິເຊ ອ້ພະຍາດ COVID-19 ໃດໆ:
• Moderna, 94%
• Pfizer-BioNTech, 95%
• Johnson & Johnson (Janssen), 74%
• Novavax, 90.4%

ຢາວກັຊນີແມ່ນປອດໄພ
ຢາວກັຊນີ ປອ້ງກນັພະຍາດ COVID-19 ທີ່ ພວກເຮາົມຢູ່ີໃນສະຫະລດັອາເມລກິາໄດຜ່້ານການກວດສອບຄວາມປອດໄພທີ່ ເຂັມ້ຂຼຸ ນ້ທີ່ ສຼຸດໃນ
ປະຫວດັສາດຂອງສະຫະລດັອາເມລກິາ1. ຢາວກັຊນີປອ້ງກນັນັນ້ໄດຖ້ ກພດັທະນາ, ທດົສອບ ແລະ ອະນຼຸຍາດໂດຍໃຊ ້ຂະບວນການທີ່ ເຂັມ້ງວດແບບດຽວ
ກນັທີ່ ໃຊສໍ້າລບັການສກັຢາວກັຊນີປອ້ງກນັທີ່ ປະສບົຜນົສໍາເລດັອ ່ ນໆ. ວກັຊນີທຼຸກປະເພດແມ່ນໄດຮ້ບັການອະນຼຸມດັ ຫຼ  ອະນຼຸຍາດໃຫນ້ໍາໃຊ ້ໃນກລໍະນສີຼຸກ
ເສນີໂດຍ U.S. Food and Drug Administration (FDA, ອງົການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລດັອາເມລກິາ)—ໝາຍຄວາມວ່າ FDA ບ່ໍພບົ
ບນັຫາທີ່ ຮາ້ຍແຮງກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ. ຜູຊ່້ຽວຊານອດິສະຫຼະຍງັໄດທ້ບົທວນບນັດາການສກຶສາ ແລະ ບ່ໍພບົຄວາມກງັວນົໃຈ. ວກັຊນີຊະນດິເຫຼົ່ ານີໄ້ດ ້
ຜ່ານການທບົທວນເປັນເອກະລາດໂດຍຊ່ຽວຊານດາ້ນການແພດໃນກຼຸ່ ມ Scientific Safety Review Workgroup (ກຼຸ່ ມການທບົທວນຄວາມປອດ
ໄພດາ້ນວທິະຍາສາດ), ເຊິ່ ງເປັນສ່ວນໜຶ່ ງຂອງ Western States Pact (ສນົທສິນັຍາ ຂອງ ລດັ ຕາ ເວນັ ຕກົ) (ພາສາອງັກດິເທົ່ ານັນ້). ເບິ່ ງ FAQ ຂອງ
ພວກເຮາົສໍາລບັຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີ.

ວກັຊນີສ ບຕ່ໍໄດຮ້ບັການຕດິຕາມກວດກາເພ ່ ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສດິຕຜິນົຍອ້ນວ່າມນັຖ ກນໍາໃຊໂ້ດຍສາທາລະນະ. ສະຫະລດັອາເມລກິາມຫຼີາຍ
ລະບບົທີ່ ນໍາໃຊຢູ່້ເພ ່ ອເບິ່ ງບນັຫາດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຈບັພວກເຂາົໄດໄ້ວເມ ່ ອເກດີຂ ນ້. ເພ ່ ອໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າວກັຊນີປອ້ງກນັພະຍາດ COVID-19 ມີ
ຄວາມປອດໄພ, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, ສູນຄວບຄຼຸມ ແລະ ປອ້ງກນັພະຍາດ) ໄດຂ້ະຫຍາຍ ແລະ ເສມີສາ້ງ
ຄວາມສາມາດຂອງປະເທດໃນການຕດິຕາມຄວາມປອດໄພຂອງຢາວກັຊນີປອ້ງກນັ. ດັ່ ງນັນ້, ຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນຄວາມປອດໄພຂອງວກັຊນີສາມາດຕດິຕາມ 
ແລະ ກວດຫາບນັຫາທີ່ ອາດຈະບ່ໍໄດພ້ບົເຫນັ ໃນລະຫວ່າງການທດົລອງທາງດາ້ນຄລນີກິ ຂອງວກັຊນີປອ້ງກນັພະຍາດ COVID-19.

ວກັຊນິຊະນດິດັ່ ງກ່າວຍງັມຄີວາມປອດໄພ ແລະ ມປີະສດິທພິາບສໍາລບັເດກັນອ້ຍ, ຜູທ້ີ່ ຖ ພາ ແລະ ຜູທ້ີ່ ຍງັມໂີລກແຊກຊອ້ນ. ເມ ່ ອມຜູີໄ້ດຮ້ບັວກັຊນິເພີ່ ມ
ຂ ນ້ ພວກເຮາົຈະສ ບຕ່ໍໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜນົຂາ້ງຄຽງ. ຂໍມູ້ນສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຢາວກັຊນີປອ້ງກນັພະຍາດ COVID-
19 ແມ່ນປອດໄພ, ແລະ ຜນົຂາ້ງຄຽງຮາ້ຍແຮງແມ່ນມໜີອ້ຍ.

ຄວາມປອດໄພຂອງຢາວກັຊນີປອ້ງກນັ
ພະຍາດ COVID-19: ສິ່ ງທີ່ ຄວນຮູ ້

1 Centers for Disease Control and Prevention, “Safety of COVID-19 Vaccines (ຄວາມປອດໄພກ່ຽວກບັບນັດາຢາວກັຊນີປອ້ງກນັ ພະຍາດ COVID-
19)”. ວນັທ ີ25 ມນີາ 2021, ມໃີນອອນໄລນ໌ທີ່ : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html.

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/safety-and-effectiveness
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-appoints-representatives-multi-state-covid-vaccine-workgroup
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html


ອາການຂອງອາການແພຢ້າ
ອາການແພຕ່ໍ້ຢາວກັຊນີແມ່ນມນີອ້ຍທີ່ ສຼຸດ, ແຕ່ມນັກໍ່ ສາມາດເກດີຂ ນ້ໄດ.້ ຄລນີກິຈະຕດິຕາມທ່ານຢ່າງໜອ້ຍ 15 ນາທຫຼີງັຈາກ
ການສກັຢາຂອງທ່ານໃນກລໍະນທີີ່ ທ່ານມອີາການແພ.້ ພວກເຂາົໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົເພ ່ ອຕອບສະໜອງ ແລະ ຮູວ້ທິຊ່ີວຍ
ທ່ານ.
ໂທ 911 ຖາ້ທ່ານມອີາການແພຫຼ້ງັຈາກອອກຈາກຄລນີກິ. ບນັດາອາການຂອງປະຕກິລິຍິາແພຢ້າປະກອບມ:ີ ມບີນັຫາທາງ
ຫາຍໃຈ, ໃບ ໜາ້ ແລະ ຄໍບວມ, ຫວົໃຈເຕັນ້ໄວ, ເປັນຜ ່ ນທີ່ ບ່ໍດທີົ່ ວຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ, ວນິຫວົ, ແລະ ອ່ອນເພຍ. 

ຊ່ວຍພວກເຮາົເບິ່ ງແຍງຄວາມກງັວນົກ່ຽວກບັຄວາມປອດໄພ
ລງົທະບຽນສໍາລບັ V-safe ເພ ່ ອລາຍງານຜນົຂາ້ງຄຽງໃດໆ: vsafe.cdc.gov. ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງທ່ານຊ່ວຍພວກເຮາົຮກັສາວກັຊນີໃຫ ້
ປອດໄພສໍາ ລບັທຼຸກໆຄນົ.
ທ່ານ ຫຼ  ຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານຢາວກັຊນີຂອງທ່ານຍງັສາມາດລາຍງານຜນົຂາ້ງຄຽງຕ່ໍ Vaccine Adverse Event Reporting System 
(VAERS, ລະບບົລາຍງານເຫດການທີ່  ບ່ໍ ດກ່ີຽວ ຂອ້ງ ກບັ ຢາວກັຊນີ). FDA, Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) ແລະ Washington State Department of Health (DOH, ພະແນກສາທາລະນະສຼຸກຂອງລດັ Washington) ໃຊ ້
VAERS.
ທ່ານສາມາດສົ່ ງບດົລາຍງານທີ່  vaers.hhs.gov. ສກຶສາເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັວທິ ີVAERS ແລະ ຄວາມປອດໄພອ ່ ນໆ ລະບບົຕດິຕາມ
ກວດກາເຮດັວຽກທີ່  www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety. 

ຜນົຂາ້ງຄຽງແມ່ນເປັນເລ ່ ອງປົກກະຕິ
ທ່ານຈະບ່ໍຕດິພະຍາດ COVID-19 ຈາກການສກັຢາວກັຊນີປອ້ງກນັ. ແນວໃດກໍ່ ຕາມ, ເຊັ່ ນດຽວກບັຢາວກັຊນີປອ້ງກນັອ ່ ນໆ, ທ່ານ
ອາດຈະຮູສ້ກຶວ່າມຜີນົຂາ້ງຄຽງບາງຢ່າງແຕກຕ່າງກນັໄປໃນແຕ່ລະບຼຸກຄນົ. ບາງຄນົມຄີວາມບ່ໍສະບາຍເລກັນອ້ຍ, ໃນຂະນະທີ່ ຄນົອ ່ ນອາດ
ມຜີນົຂາ້ງຄຽງທີ່  ຈາໍກດັກດິຈະກາໍປະຈາໍວນັຂອງພວກເຂາົ. ຜນົຂາ້ງຄຽງແມ່ນອາ ການ ທີ່ ວ່າຢາວກັຊນີກາໍລງັເຮດັວຽກຢູ່. ສໍາລບັຢາວກັຊນີ
ທີ່ ສກັສອງເຂມັ, ຜນົຂາ້ງຄຽງຫຼງັຈາກການສກັຢາຄັງ້ທສີອງອາດຈະຮາ້ຍແຮງກວ່າເກົ່ າ. ຖາ້ເປັນໄປໄດ,້ ໃຫເ້ວລາໃຫຕ້ວົທ່ານເອງພກັຜ່ອນ 
ແລະ ຟ ນ້ຕວົໃນມ ໜ້ຶ່ ງ ຫຼ   ສອງມ ຫຼ້ງັຈາກໄດຮ້ບັການສກັຢາ. ຜນົຂາ້ງຄຽງມກັຈະຫາຍໄປຫຼງັຈາກສອງສາມມ .້ ເຖງິແມ່ນວ່າທ່ານຈະບ່ໍພບົ
ຜນົຂາ້ງຄຽງ, ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານກາໍລງັສາ້ງການປົກປອ້ງຈາກເຊ ອ້ພະຍາດໄວຣສັ COVID-19. ສໍາລບັບນັດາຢາວກັຊນີປອ້ງກນັພະຍາດ 
COVID-19 ທີ່ ຕອ້ງສກັສອງເຂມັ, ໃຫແ້ນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດຮ້ບັຢາຄັງ້ທສີອງແລວ້. ທ່ານຈະບ່ໍໄດຮ້ບັການປົກປອ້ງຢ່າງເຕມັທີ່ ຈນົກ່ວາສອງ
ອາທດິຫຼງັຈາກການສກັຢາຄັງ້ທສີອງຂອງທ່ານ.

ຜນົຂາ້ງຄຽງທີ່ ປາກດົຕາມກຼຸ່ ມອາຍຼຸ
ມອີາ ຍຼຸ 6 ເດ ອນ - 3 ປີ 4–17 ປີ ຜູໃ້ຫຍ່ທີ່ ມອີາຍຼຸ 18 ປີຂຶນ້ໄປ

ຜນົຂາ້ງຄຽງທີ່ ປາກດົສາມາດປະກອບມີ ຜນົຂາ້ງຄຽງທີ່ ປາກດົຂຶນ້ຫຼງັຈາກສກັຢາວກັຊນີ
ເຂມັທສີອງ. ຜນົຂາ້ງຄຽງທີ່ ປາກດົສາມາດປະກອບມີ

ເຈບັຂາ ຫຼ  ເຈບັແຂນຢູ່ບ່ອນສກັຢາ ເຈບັ, ບວມ, ແລະ ແດງຢູ່ບ່ອນສກັຢາ ເຈບັ, ບວມ, ແລະ ແດງຢູ່ບ່ອນສກັຢາ

ຕ່ອມນໍາ້ເຫຼ  ອງບວມ ອດິເມ ່ ອຍ ອດິເມ ່ ອຍ

ອາການຄນັຄາຍ ຫຼ  ໄຫ ້ ເຈບັຫວົ ເຈບັຫວົ

ຄວາມງວ້ງນອນ ປວດກາ້ມເນ ອ້ ຫຼ  ຂໍຕ່ໍ້ ເຈບັກາ້ມ

ການສູນເສຍຄວາມຢາກອາຫານ ໜາວສັ່ ນ ໜາວສັ່ ນ ແລະ/ຫຼ  ເປັນໄຂ ້

ຕ່ອມນໍາ້ເຫຼ  ອງບວມ ປວດຮາກ

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
http://www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety


ປະຊາຊນົຈາກຫຼາຍເຊ ອ້ຊາດ ແລະ ຫຼາຍຊນົເຜົ່ າໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນການທດົລອງດັ່ ງກ່າວ
ນກັວທິະຍາສາດໄດທ້ດົສອບແຕ່ລະວກັຊນີນໍາຫຼາຍສບິພນັຄນົ.

ການທດົລອງວກັຊນີປອ້ງກນັ Moderna (ສະຫະລດັ) 2

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ:ີ
ການທດົລອງວກັຊນີປອ້ງກນັ Pfizer-BioNTech (ສະຫະລດັ) 3

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ:ີ

ການທດົລອງວກັຊນີປອ້ງກນັ Johnson & Johnson (ທົ່ ວໂລກ) 4

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມມ:ີ
ການທດົລອງວກັຊນີປອ້ງກນັ Novavax (ສະຫະລດັ) 5

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມມ:ີ

63% ຄນົຜວິຂາວ

20% ຄນົສະເປນ/ລາຕນິ

10% ຄນົຜດິດໍາ/ຄນົເມກາເຊ ອ້ສາຍອາຟຣກີາ

4% ຄນົເອເຊຍ

3% ອ ່ ນໆ

70% ຄນົຜວິຂາວ

13% ຄນົສະເປນ/ລາຕນິ

10% ຄນົຜດິດໍາ/ຄນົເມກາເຊ ອ້ສາຍອາຟຣກີາ

6% ຄນົເອເຊຍ

1% AIAN/NHOPI ✦

62% ຄນົຜວິຂາວ

45% ຄນົສະເປນ/ລາຕນິ

17% ຄນົຜດິດໍາ/ຄນົເມກາເຊ ອ້ສາຍອາຟຣກີາ

4% ຄນົເອເຊຍ

9% AIAN/NHOPI ✦

9% ອ ່ ນໆ

76% ຄນົຜວິ
ຂາວ

22% ຄນົສະເປນ/ລາຕນິ

11% ຄນົຜດິດໍາ/ຄນົເມກາເຊ ອ້ສາຍອາຟຣກີາ

4% ຄນົເອເຊຍ

6% AIAN/NHOPI ✦

2% ອ ່ ນໆ

2 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine ”, Vaccines and Related Biological Products Advisory 
Committee (ກອງປະຊຼຸມຂອງຄະນະກາໍມະການດາ້ນຢາວກັຊນີປອ້ງກນັ ແລະ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜະລດິຕະພນັດາ້ນຊວີະພາບ). ວນັທ ີ17 ທນັວາ 2020, ມໃີນອອນໄລນ໌ທີ່ : 
https://www.fda.gov/media/144434/download. 

3 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory 
Committee. ວນັທ ີ10 ທນັວາ 2020, ມໃີນອອນໄລນ໌ທີ່ : https://www.fda.gov/media/144245/download. 

4 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, Vaccines and Related 
Biological Products Advisory Committee. ວນັທ ີ26 ກຼຸມພາ 2021, ມໃີນອອນໄລນ໌ທີ່ : https://www.fda.gov/media/146217/download. 

5 Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Novavax COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory 
Committee. ວນັທ ີ7 ມຖິຼຸນາ 2022, ມໃີນອອນໄລນ໌ທີ່ : https://www.fda.gov/media/158912/download.

* AIAN/NHOPI ສະແດງເຖງີຂໍມູ້ນລວມສໍາລບັຊາວອາເມລກິາອນິເດຍ, ຊາວອາລາສກາພ ນ້ເມ ອງ ແລະ ຊາວຮາວາຍພ ນ້ເມ ອງ, ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມການທດົລອງຊາວເກາະປາຊຟິີກອ ່ ນໆ.

https://www.fda.gov/media/158912/download


ລມົກບັຜູໃ້ຫບໍ້ລກິານດາ້ນສຼຸຂະພາບ ຫຼ  ພະນກັງານຄລນີກິທີ່ ເຊ ່ ອ
ຖ ໄດຂ້ອງທ່ານຖາ້ທ່ານມຄີວາມກງັວນົກ່ຽວກບັການສກັຢາວກັຊນີ

ອາການແພ ້
• CDC ມຄໍີາແນະນໍາສກັຢາວກັຊນີສໍາ ລບັຜູໃ້ຫຍ່ທຼຸກຄນົທີ່ ບ່ໍມອີາການ
ແພຕ່ໍ້ສ່ວນປະກອບໃນຢາວກັຊນີ. ຢາວກັຊນີບ່ໍມອີາການແພທ້ີ່ ຄາ້ຍຄ 
ກບັຢາທີ່ ພບົໃນອາຫານ, ສະນັນ້ອາການແພອ້ ່ ນໆສ່ວນຫຼາຍບ່ໍຄວນ
ເປັນຄວາມກງັວນົເມ ່ ອໄດຮ້ບັຢາວກັຊນິປອ້ງ ກນັພະຍາດ COVID-
19. 

• ອາການແພຕ່ໍ້ຢາວກັຊນີປອ້ງກນັພະຍາດ COVID-19 ມກັຖ ກຄດິວ່າ
ເກດີຈາກໄຂມນັໃນຢາວກັຊນີປອ້ງກນັ, ເຊິ່ ງເອີນ້ວ່າ polyethylene 
glycol (PEG) ແລະ polysorbate. 

• ເຊັ່ ນດຽວກນັກບັວກັຊນີປອ້ງກນັອ ່ ນໆ, ວກັຊນີປອ້ງກນັປະກອບດວ້ຍ
ໄຂມນັ, ເກ ອ, ແລະ ນໍາ້ຕານເພ ່ ອຊ່ວຍໃຫພ້ວກເຂາົເຮດັວຽກດຂີຶນ້ໃນ
ຮ່າງກາຍ. ສ່ວນປະກອບທງັໝດົມຄີວາມປອດໄພ ແລະ ຈາໍເປັນສໍາລບັ
ບນັດາຢາວກັຊນີເພ ່ ອທໍາໜາ້ທີ່ ຂອງມນັ. 

• ຢາວກັຊນີປອ້ງກນັບ່ໍມໄີຂ່, ບ່ໍມລີາເຕກັ ແລະ ບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງຮກັສາ. 
ວກັຊນີບ່ໍໄດເ້ຕບີໃຫ່ຍໃນໄຂ່ 

ຈນັຍາບນັ
ສ່ວນປະກອບຂອງວກັຊນີສໍາລບັພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນປອດໄພ 
ແລະ ຈາໍ ເປັນສໍາລບັບນັດາຢາວກັຊນີເພ ່ ອທໍາໜາ້ທີ່ ຂອງພວກເຂາົ. ຊິນ້
ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງຢາວກັຊນີ Johnson & Johnson ແມ່ນຜະລດິຢູ່ພາຍ
ໃນຂອງຫອ້ງທດົລອງທີ່ ຖ ກສາ້ງຂຶນ້ຈາກຫອ້ງທດົລອງເຊິ່ ງໃນເບ ອ້ງຕົນ້
ແມ່ນມາຈາກຈຼຸລງັເບ ອ້ງຕົນ້ທີ່ ໄດຄ້ດັເລ ອກເຊິ່ ງເກດີຂ ນ້ເມ ່ ອ 35 ປີກ່ອນ. 
ວກັຊນີອ ່ ນໆຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທງັໂຣກ ໝາກສຼຸກ, ໂຣກຫດັ, ແລະ ໂຣກ
ຕບັອກັເສບ A, ຖ ກສາ້ງຂ ນ້ຄ ກນັ. ວກັຊນີໃດໆທີ່ ບ່ໍມຈີຼຸລງັຂອງມະນຼຸດ 
(ລວມທງັຈຼຸລງັທີ່ ເປັນໄພ), ເຊ ອ້ໄວຣສັ COVID-19, ລາເຕກັ, ສານກນັ
ບູດ ຫຼ  ການປອ້ງກນັຕ່າງໆ, ຜະລດິຕະພນັຈາກສດັຕ່າງໆ ລວມທງັຊີນ້ໝ ູ
ຫຼ  ວຼຸ ນ້. ວກັຊນີບ່ໍໄດເ້ຕບີໃຫ່ຍໃນໄຂ່ ແລະ ບ່ໍມຜີະລດິຕະພນັໄຂ່. 

ສໍາລບັວກັຊນີປອ້ງກນັ Pfizer ແລະ Moderna, ປະມານ 30% ຂອງ
ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມການທດົລອງວກັຊນີໃນສະຫະລດັ ແມ່ນຄນົຜວິດໍາ, ຊນົເຜົ່ າ
ພ ນ້ເມ ອງ, ຫຼ  ຄນົທີ່ ມສີອີ ່ ນໆ ແລະ ປະມານເຄິ່ ງໜຶ່ ງເປັນຜູໃ້ຫຍ່. ສໍາລບັ
ວກັຊນີປອ້ງກນັ Johnson & Johnson, ຢ່າງໜອ້ຍ 38% ຂອງຜູເ້ຂົາ້
ຮ່ວມໃນການທດົລອງວກັຊນີປອ້ງກນັທງັໝດົທີ່ ລະບຼຸເປັນສດໍີາ, ຊນົເຜົ່ າ
ພ ນ້ເມ ອງ ຫຼ  ຄນົຜວິໜງັ ແລະ ປະມານເຄິ່ ງໜຶ່ ງແມ່ນຜູສູ້ງອາຍຼຸ.

ອາການທາງການແພດ
• ການສກຶສາໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວກັຊນິປອ້ງກນັພະຍາດ COVID-19 
ແມ່ນປອດໄພ ແລະ ມປີະສດິຕຜິນົສໍາລບັຄນົທີ່ ມອີາການທາງການ
ແພດ. ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະມານ ຊາວ ຫາ 45% ໃນການທດົລອງວກັຊນີ
ແຕ່ລະຄັງ້ມອີາການເຊັ່ ນ: ໂລກອວ້ນ, ໂຣກເບາົຫວານ, ໂຣກຫວົ ໃຈ, 
ໂຣກຕບັ ແລະ ໂລກ HIV.  

• ເຖງິວ່າວກັຊນີທີ່ ພວກເຮາົມຈີະມປີະສດິທພິາບ 90% ເມ ່ ອທຽບກບັ
ສາຍພນັຂອງໄວຣສັສ່ວນໃຫຍ່, ຈາກການສກຶສາສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ 
ບຼຸກຄນົທີ່ ມພູີມຄຼຸມ້ກນັບກົພ່ອງໃນລະດບັປານກາງເຖງິຮາ້ຍແຮງບ່ໍໄດ ້
ສາ້ງພູມຄຼຸມ້ກນັທີ່ ແຂງແຮງສະເໝໄີປ. ການສກັຢາເພີ່ ມເຕມີທສີາມ, 
ກ່ອນທີ່ ຈະສກັເຂມັກະຕຼຸ ,້ ແມ່ນແນະນໍາໃຫຜູ້ທ້ີ່ ບ່ໍມພູີມຕາ້ນ ທານພຽງພໍ
ກບັຊຼຸດວກັຊນີສອງເຂມັ.

• ຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນການແພດໃນການຖ ພາ ແລະ ການເກດີ ແນະນໍາໃຫ ້
ສກັຢາວກັຊນີປອ້ງກນັພະຍາດ COVID-19 ສໍາລບັຜູທ້ີ່ ກາໍລງັຖ ພາ, 
ຍງັໃຫນ້ມົລູກຢູ່ ຫຼ  ວາງແຜນທີ່ ຈະຖ ພາ. ຂໍມູ້ນສະແດງວ່າຢາວກັຊນີ
ປອ້ງກນັພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນປອດໄພ ໃນຊ່ວງໄລຍະຖ ພາ. 
ໃນຄວາມເປັນຈງິ, ບາງການສກຶສາສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າພ່ໍແມ່ທີ່  ໄດສ້ກັ
ຢາວກັຊນີແລວ້ ແມ່ນສາມາດສົ່ ງພຼຸມຄຼຸມ້ກນັຕາ້ນທານພະຍາດ 
COVID-19 ໄປໃຫກ້ບັລູກຂອງເຂາົເຈົາ້ ໂດຍຜ່ານການຖ ພາ ແລະ 
ໃຫນ້ມົລູກ. ຄນົຖ ພາມຄີວາມສ່ຽງຕ່ໍການເຈບັເປັນຮາ້ຍແຮງຈາກ
ພະຍາດ COVID-19, ລວມທງັການເສຍຊວີດິ. ຢາວກັຊນີແມ່ນປອ້ງ
ກນັໄດດ້ທີີ່ ສຼຸດ.
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